
     
 
 
 
 
 

 
 

 
                      Tisková zpráva 
 

     Konference Svitavy pro rodiny 
 
 
 Město Svitavy se v roce 2011 stalo vítězem soutěže Obec přátelská rodině. Tuto 
soutěž vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, vítězná obec vždy získá 

finance na projekt, který podporuje prorodinnou politiku. Město Svitavy tak v roce 2012 realizovalo projekt 
Svitavy pro rodiny, který právě v prosinci končí. 
 
   Závěrečnou akcí projektu je konference Svitavy pro rodiny, která proběhne 4. prosince od 9 do 14 hodin 
v aule multifunkčního centra Fabrika. Konference je určena pro občany města, představitele odborné i laické 
veřejnosti a pozvané zástupce okolních měst – politické reprezentace, sociálních odborů, rodinných center a 
organizací, které se na tvorbě prorodinné politiky měst podílejí. Program konference je věnován různým 
aspektům podpory rodin ve městě Svitavy.  
 
   Konferenci zahájí  starosta města Svitavy  David Šimek. Přivítáni budou i hosté - krajský radní pro sociální 
oblast Pavel Šotola a představitelky MPSV – Kateřina Čadyová a Jiřina Pipková, které seznámí s novou 
filozofií soutěže Obec přátelská rodině a podporou slaďování rodiny a práce z pohledu MPSV.  
 
   Účastníci a účastnice konference budou seznámeni/y s výsledky projektu Svitavy pro rodiny a s činností 
pracovní skupiny pro rodinu. Dalšími hosty a přednášejícími na konferenci budou představitelé organizací, 
které pro rodiny ve městě pracují.  
 
   Podrobný program konference je v příloze tiskové zprávy.  
 
   Na konferenci zvou pořadatelé: 
 
Bc. Šárka Řehořová  
vedoucí odboru sociálních věcí a  
zdravotnictví MěÚ Svitavy  
tel. 461 550 220, 724 325 322  
sarka.rehorova@svitavy.cz  
 
Mgr. Monika Čuhelová 
Koordinátorka projektu Svitavy pro rodiny 
739 085 457, cuhelova@svi.cz 
 
   Konference je podpořena z výhry v soutěži Obec přátelská rodině 2011 a je realizována v rámci projektu 
Svitavy pro rodiny. 
 
 
 
 
 
Monika Čuhelová, MC Krůček 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Město Svitavy si dovoluje pozvat zástupce měst, obcí, rodinných a mateřských center, 
neziskových organizací a další zájemce o rodinnou politiku (problematiku) na konferenci   
                                                                  
 

„Svitavy pro rodiny“, 
 

která se uskuteční v úterý  4. prosince 2012 od 9:00 do14:00 hodin 
 v sále kulturního centra Fabrika. 

 
Konference je pořádána v rámci projektu na podporu rodiny vítězné obci v soutěži 
„Obec přátelská rodině roku 2011“.   
 
 
PROGRAM: 
 
I. blok:  
Představení výsledku projektu Svitavy pro rodiny realizovaného z výhry v soutěži „Obec          
přátelská rodině“  
Rodinná politika a práce pracovní skupiny pro rodinu 
II. blok 
Představení organizací pracujících v rámci podpory a aktivizace rodin  
 
 
Svoji účast potvrzujte prosím na adresu: sarka.rehorova@svitavy.cz  nejpozději do  
27.listopadu 2012. 
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Časový harmonogram  programu: 
 
8:30 - 9:00   Registrace účastníků 
9:00 -  9:30  Slavnostní zahájení:  
                    Mgr. David Šimek, starosta města  
                    Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje  pro sociální oblast 
 
I. blok: 
9:30 - 10:00    Mgr. Monika Čuhelová: Představení výsledku projektu Svitavy pro rodiny 
realizovaného z výhry v soutěži „Obec přátelská rodině“  a práce pracovní skupiny pro rodinu 
10:00 - 10:20  Mgr. Kateřina Čadyová, MPSV: Nová pravidla soutěže Obec přátelská rodině  
10:20 - 10:40  Mgr. Jiřina Pipková, MPSV: Opatření MPSV na podporu slaďování rodiny 
10:40 -  11:00 PhDr. Erich Stündl: Projekty prevence kriminality zaměřené na děti, mládež a rodinu  
11:00 - 11:30  Přestávka 
 
 
II. blok: 
11:30 - 11:40  Mgr.  Kateřina Krausová: Prorodinné aktivity mateřského a rodinného centra Krůček 
11:40 - 11:50  Jana Václavíková: Hlídací centrum Baby Krůček 
11:50 - 12:00  Mgr. Marta Bauerová: Práce městské knihovny s rodinami 
12:00 - 12:10  Božena Hrušková, předsedkyně Klubu seniorů: Mezigenerační soužití   
12:10 - 12:20  PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova na rozcestí: Partnerství zdravotně 
                        postižených a mateřského a rodinného centra Krůček   
12:20 - 12:30  Mgr. Radka Renzová: Škola pro život – ZŠ Lačnov 
12:30 - 12:50  Přestávka 
12:50 - 13:00  Mgr. Irena Valtová, Krizové centrum J.J. Pestalozziho:  Problémy rodin z hlediska  
                        rodinného poradenství  
13:00 - 13:20  MUDr.  Dagmar Zezulová, o.s. Děti patří domů: Hostitelská péče a provázení  
                        pěstounských rodin 
13:20 - 13:30  Bc. Šárka Řehořová, odbor SVZ MěÚ Svitavy + Inhelp: Podpora rodin  se zdravotně  
                        postiženým dítětem   
13:30 – 13:40 Mgr. Lenka Buchtová, o.s. Bonanza: Sociálně aktivizační služby 
 
 Diskuse, závěr 
 
 
 
 


